CONSELHO DE CONSUMIDORES DA
CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARAZINHO S.A.
ATA Nº. 09/13 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
CONSUMIDORES DA ELETROCAR EM 18 DE DEZEMBRO DE 2013.
No dezoito de dezembro de 2013, atendendo a convocação, realizou-se a nona
reunião do Conselho de Consumidores da ELETROCAR no ano de 2013, sendo a
mesma a sexta ordinária, sob a presidência do Conselheiro Airto Linck da Cruz,
Presidente e representante titular da Classe Residencial, contou também com a
presença do Sr. Wanderlei Conte, representante titular da Classe Comercial, do Sr.
Airton Panazollo, representante titular da Classe Rural, do Sr. Neri Krüger,
representante titular da classe Industrial, do Sr. João B. da Veiga Antunes,
representante titular do PROCON, do Sr. José Roberto Linck, Diretor Administrativo
Financeiro da ELETROCAR e do Sr. Fernando Vanin, secretário-executivo do
conselho. Os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do Conselho. Foi lida e
aprovada à convocação com a ordem do dia. Foram lidas e aprovadas as atas do dia 15
de agosto e 26 de setembro de 2013. Os trabalhos foram abertos pelo Presidente, que
informou da participação junto ao Encontro Nacional, ocorrido entre os dias 16 e 18
de outubro, em Florianópolis-SC, destacando a qualidade dos trabalhos apresentados.
Informou também a participação na reunião com Presidentes e Secretários Executivos
promovida pela ANEEL em 09 de dezembro de 2013 e os assuntos tratados,
destacando a necessidade da maior participação dos Conselheiros, principalmente em
toda a área de distribuição da ELETROCAR. Demonstrou o relatório apresentado pela
ANEEL referente o ano de 2012, destacando a grande disparidade entre o projetado e
o realizado, e que isto deverá ser motivo de avaliação pela ANEEL, citando as multas
que algumas distribuidoras receberam por não cumprir as determinações da Resolução
451/11 da ANEEL. Foi elaborado o calendário para 2014, incluído a 2ª Audiência
Pública do Conselho de Consumidores, que deverá ocorrer no dia 26 de junho de
2014. Datas das reuniões: Fevereiro: dia 13 (Quinta-feira), Abril: dia 10 (quinta-feira),
Junho: dia 05 (quinta-feira), Agosto: dia 14 (quinta-feira), Outubro: Dia 09 (quintafeira) e Dezembro: dia 11 (quinta-feira). Nada mais tendo a tratar, o Presidente
agradeceu a todos pela participação, encerrando a reunião. Ata que vai por mim,
secretário-executivo e pelo Presidente assinada.
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